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Adaptação para o novo layout AP013 no Sistema CERC

Olá, participante!

A CERC está reformulando o layout AP013 com o objetivo de torná-lo ainda
mais útil para o financiador, apresentando informações de uma forma prática e
resumida, que estarão divididas em:  i) AP013A, que consolidará informações
sobre todos os contratos do financiador e ii) AP013B, que consolidará
informações no nível de cada contrato.

 
O novo layout AP013 A/B trará informações valiosas para o financiador
incluindo:

Quantidade de contratos ativos;
Quantidade de URs constituídas alcançadas;
Quantidade de URs não constituídas alcançadas;
Quantidade total de efeitos, quantidade com prioridade igual a 1 e
prioridade maior que 1;
Valor solicitado pelo financiador;
Valor atingido calculado pela CERC (o valor efetivamente alcançado pelo
efeito de contrato na UR, calculado pela CERC considerando os efeitos,
suas prioridades e o valor constituído da UR);
Valor atingido calculado pelas credenciadoras (o valor efetivamente
alcançado pelo efeito de contrato na UR, calculado pela Credenciadora
responsável pelo registro da UR, considerando os efeitos, suas
prioridades e o valor constituído da UR).

Além de permitir o acompanhamento de cada contrato, essas informações
viabilizarão, por exemplo, a análise de suficiência e a identificação de
incorreções nos lançamentos dos efeitos pelas credenciadoras.

O novo AP013 A/B substituirá o atual AP013 em 04/04/2022, quando este
deixará de ser disponibilizado pela CERC. Para que haja uma transição
adequada aos Participantes que utilizam o atual AP013, divulgamos o novo
layout de arquivo do AP013 A/B e a documentação da API (que existirá apenas
para o equivalente ao AP013B).

Acesse aqui a documentação do novo layout do arquivo do AP013 A/B

https://app.rdstation.email/mail/*UUID*
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F404380%2F1643042699AP013.pdf


Incentivamos que desde já a adaptação seja iniciada e, em breve,
divulgaremos a data de produção paralela para que os financiadores
interessados possam fazer a adesão antecipada para recebimento do novo
AP013 A/B.

 
Assim como, divulgaremos a data da realização de um webinar para detalhar
informações referente ao novo AP013 A/B.

 
Em caso de dúvidas, entre em contato com o time de Operações pelo e-
mail: suporte-operacoes@cerc.inf.br.

 
Atenciosamente 
Equipe de Operações

  

Enviado por CERC
Avenida Paulista 37, 6º Andar - São Paulo - SP / +55 (11) 3509-1203

Se deseja não receber mais mensagens como esta, clique aqui.
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